Page |1

பயணம்
இதழ்-

12

அக்ட ோ-2018

*ஸ்ரீ அண்ணன் சுவோமிகளி ம் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது--இரற
நோட் ம் ககோண்

அன்பர்களுக்கோக.....

www.sriannanswamigal.com
முன்னுரை

www.sriannanswamigalmobile.in
‘Sri Annan Swamigal’ in Google Play Store

Page |2
இறைவறை நாடுபவர்கள்,பபரும்பாலும் தைது ஆரம்ப
நாட்களில் பல குழப்பங்களுக்கு ஆளாகின்ைைர். தூசி
படிந்த அறைறை சுத்தம் பசய்ை முற்படும்பபாது பபரும்
புழுதி

கிளம்பி

மறைப்பது

முன்பிருந்த

பபால

,ஆத்ம

பவளிச்சத்றதயும்

சாதகனுக்கு

தற்காலிக

இருளும், மைக்கமும் ஏற்படுகிைது. அப்பபாபதல்லாம்
அவனுக்கு துறை, குருவின் அரவறைப்பு மட்டுபம.
குருவருளும்,

இறைைருளும்

ைாருக்கு

கிறைக்கின்ைபதா.. அவர் பபறு பபற்ைவர். அவ்வாறு
அருள்

கிறைக்க

படுத்திக்பகாள்வது
எல்லாம்

ஒரு

சாதகன்

மிகவும்

பசய்வான்

தன்றை

அவசிைம்.

எைக்கு,

எை

தைார்

இறைவபை
தபமா

குை

தாக்கத்தில் ஒருவன் உைங்கிபகாண்டிருந்தால், பமலும்
மைக்கத்தில்

ஆழ்ந்து

பபாவான்.

எைபவ

பதைலின்

தீவிரம், சரைாகதிைின் அவசிைம்,இறைவன் நம்றம
ஆட்பகாள்ளும் விதம்,குருவின் அவசிைம், குருவின்
மகிறம, குருவின் அருள் இவற்றை பற்ைி நன்ைாக
உைர்ந்து பதளிந்த மஹாத்மாக்களின் அனுபவங்கறள
இங்கு நாம் தருகிபைாம்.இறவ ஆத்ம சாதகர்களுக்கு,
இறைஞாை தரிசைம் என்ை பைைத்தில் ஒரு கலங்கறர
விளக்கமாக

இருக்கும்

என்பதில்

ஐைம்

- இறைை நிர்வாகிகள்

இல்றல.
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உள்டள

பர ப்புக்கள்

பக்கம் எண்

குருபக்திைின் மகிறம

04-12

திருவாரூர் பபரிை பகாைில்

13-24

றசவ சித்தாந்தம்

25-50
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குருபக்திைின் மகிறம

ஸ்ரீராமானுஜர்
சீைர்கள்

திருப்பதிைில்

எழுப்பும்

விளக்கங்கறள
`அப்பபாது

அடிவாரத்தில்,

சந்பதகங்களுக்கு,
அளித்துக்

‘பமாரு…

தகுந்த

பகாண்டிருந்தார்

பமாரு…’

என்று

ஒரு

பபண்மைிைின் குரல் பகட்ைது.
தறலைில் பமார்ப்பாறை சுமந்து, இறைைர்
குலப்

பபண்மைி

பசன்றுஉ
சாப்பிை

ஒருத்தி

பகாண்டிருந்தாள்.
பவண்டும்

என்று

பதருவில்

நைந்து

சீைர்களுக்கு

பமார்

பதான்ைிைது.ஆைால்,

குருநாதர் பாைம் நைத்திக் பகாண்டிருக்கிை இந்த
பவறளைில்
பாைத்தின்

பமார்க்காரிறைக்
பமல்

கவைம்

கூப்பிட்ைால்,

இல்லாதது

பபால்

ஆகிவிடும் என்பதால், பமார் ஆறசறைத் துைந்து,
பாைத்தில்

கருத்தாக

இருந்தார்கள்.

ஆைாலும்,

அன்றைக்கு பமார் குடித்பத ஆக பவண்டும் என்பது
எழுதப்பட்டிருந்த ஒன்று பபாலும்.
இவர்கள் அறைவரும் கூட்ைமாக அமர்ந்து
ஏபதா சுவாரஸ்ைமாகப் பபசிக் பகாண்டிருப்பதாக
நிறைத்த பமார்க்காரப் பபண்மைி, இந்த இைத்தில்
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பாறைறை இைக்கி றவத்தால் நல்ல விைாபாரம்
ஆகிவிடும் என்று தீர்மாைித்து, இவர்கள் பக்கம்
நைந்து வந்தாள். ஐைா… சாமீ … நல்ல பமாரு. ஆளுக்கு
ஒரு குவறள குடிச்சீங்கன்ைா, பதம்பா இருக்கும்.
உஷ்ைம் ஓடிபை பபாைிடும் என்று பசான்ைபடி,
பமார் பாறைறைக் கீ பழ இைக்கி றவத்தாள்.
ஏற்பகைபவ பசிைிலும் அசதிைிலும் இருந்த
சீைர்களுக்கு, பமார் பாறைறைப் பார்த்ததும் வைிறு
கபகபபவன்று

இருந்தது.

ஆளாளுக்கு,

எைக்கு…

எைக்கு என்று பகட்டு வாங்கிக் குடித்தைர்.
அவர்களில் ஒரு சில சீைர்கள் இன்பைாரு
குவறளயும் வாங்கிச் சாப்பிட்ைைர். பமாரின் தரம்
அப்படி.

எல்பலாருக்கும்

முடித்ததும்,

பாறைைின்

பார்த்தாள்

பபண்மைி.

காலிைாக

இருந்தது.

பமார்
உள்பள

பகாடுத்து
சற்று

கிட்ைத்தட்ை
நிறைந்த

எட்டிப்
பாறை

மைத்துைன்

சீைர்கறளயும் ராமானுஜறரயும் பார்த்தாள்.
அப்பபாது

அவள்

மைத்தில்

திடீபரை

ஓர்

ஏக்கம் வந்தது. அதாவது, தானும் இவர்கறளப் பபால்
பக்தித் திைைில் பதர்ந்து விளங்க பவண்டும் என்று
ஆறச பகாண்ைாள். திடீபரன்று அப்படி ஒரு பக்தி
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எழுந்தது ஏன்? மகான்களின் பார்றவ விபசஷம்
அப்படிப்பட்ைது.
திடீபரை

அதைால்,

அகப்பட்டுக்

பமாருக்காை

காறச

பக்திைின்

பகாண்ை

பிடிைில்

காரைத்தால்,

பகட்டுப்பபை

பவண்டும்

என்பறதயும் மைந்து நின்ைாள்.

அப்பபாது அந்தப் பபண்மைிறைப் பார்த்து,
“அம்மா… நீ எங்களுக்குக் பகாடுத்த பமாரின் விறல
என்ை?” என்று பகட்ைார் ராமானுஜர். பமார் நன்ைாக
விைாபாரம்

ஆகும்.

காசு

கிறைக்கும்

என்ை

ஆறசைில்தான் இங்பக வந்தாள். ஆைால், இப்பபாது
இவளது மைநிறலபை பவைாக இருக்கிைது.

ராமானுஜறர

மரிைாறதயுைன்

பார்த்தாள்.

பிைகு, பவைாம் சாமீ . பமாருக்குக் காபசல்லாம்
பவைாம்… அறத பவச்சிட்டு நான் என்ை பண்ைப்
பபாபைன்?! என்று இழுத்தாள்.

அப்படீன்ைா

காசுக்குப்

பதிலா

ஏதாவது

பபாருள் பவணுமா? என்று பகட்ைார் சீைர் ஒருவர்.
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ராமானுஜறர நமஸ்கரித்த அந்தப் பபண், “எைக்குக்
காசும்

பவைாம்…

பபருமாள்

பபாருளும்

பவைாம்

இருக்கக்கூடிை

அறைைணும்;

பமாட்சம்

சாமீ .

பரமபதத்றத

கிறைக்கணும்.

அதுக்கு

வழிறைக் காட்டுங்க. சந்பதாஷமா பபாைிடுபவன்”
என்ைாள். ராமானுஜர் ஆச்சரிைத்துைன் பார்த்தார்.
ஆசார
அைிைாத

நிைமங்கபளா,

அவளுக்குள்,

சாஸ்திர

‘பமாக்ஷம்

ஞாைபமா
பவண்டும்’

என்கிை ஆறச பதான்ைிைது விந்றததாபை! தவிர,
இப்படி

ஒரு

பகாரிக்றகறை

அவள்

றவப்பாள்

என்றும் அவர் எதிர்பார்க்கவில்றல.
ஒரு

சில

நிமிை

இறைபவளிக்குப்

“கவறலப்பைாதம்மா…

உன்பைாை

பிைகு,
நல்ல

குைத்துக்கு நிச்சைம் பமாட்சம்தான் கிறைக்கும்.
சந்பதாஷமா பபாைிட்டு வா” என்ைார் அவர். ஆைால்,
அந்தப் பபண்மைி விைவில்றல. “ஒங்க வாக்கு
அப்படிபை பலிக்கட்டும் சாமீ . ஆைா, அந்த பமாட்சம்
எைக்குக் கிறைக்கைதுக்கு ஒரு வழிறைக் காட்டுங்க.
நான்

பபாய்ச்

சிரித்தார்.

பசர்பைன்”

என்ைாள்.

ராமானுஜர்
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“அம்மா… நீ நிறைப்பதுபபால் பமாட்சத்துக்கு
ஒரு

வழிறைக்

வழங்குவதற்கு

காட்டுவபதா,

உண்ைாை

பமாட்சம்

தகுதிபைா,

எைக்பகா

இங்கு கூடி இருக்கின்ை சிஷ்ைர்களுக்பகா இல்றல.
பமபல திருமறலைில் இருக்கின்ைாபை ஒருவன்…
ஏழுமறலக்குச்
பபாய்க்

பசாந்தக்காரன்…

பகள்.

அருளுகின்ை

உைக்கு
தகுதி

அவன்கிட்ைப்

பவண்டிைறத

அவனுக்குத்

எல்லாம்

தான்

உண்டு”

என்ைார்.
இதற்குப்
பபண்மைி
பமபல

பிைகும்

நகர்கிை

இருக்கிை

அந்த

வழிைாக

பமார்க்காரப்

இல்றல.

ஏழுமறலைான்

“சாமீ …

கிட்ை

பபாய்

எத்தறைபைா தைறவ ‘பமாட்சம் பவணும் பமாட்சம்
பவணும்’னு பகட்டுப் பாத்துட்பைன். ஆைா, அங்பக
இருக்கிை பபருமாள் வாறைத் பதாைந்து பபசக்கூை
மாட்பைங்கிைாபர…” என்ைாள் பபாருமலாக.
“அப்படி இல்பலம்மா… அவருக்கு எத்தறை
பவறல

இருக்பகா…

அறத

ஒரு

குறைைா

பசால்லிட்டு இருக்காபத. உன் மைசுல பைைறத – நீ
பகக்கணும்னு
பகட்டுக்கிட்பை

நிறைக்கைறத
இரு.

என்ைிக்கானும்

அவர்கிட்ை
ஒருநாள்

நிச்சைம் பசவி சாய்ப்பார்” என்ைார் ராமானுஜர்.
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“இல்லீங்க சாமீ . ஒங்கறளத்தான் நம்புபைன்.
ஒங்கறளப்

பாத்த

பிைகு

எைக்கு

நம்பிக்றக

வந்திடுச்சு” என்ைாள், குரலில் உற்சாகத்துைன். இவள்
ஏபதா

ஒரு

தீர்மாைத்துைன்தான்

இருக்கிைாள்

பபாலிருக்கிைபத’ என்று பைாசித்தார் ராமானுஜர்.
மீ ண்டும்

அந்தப்

பபண்மைிபை,

விநைமாகப்

பபசிைாள்.
“சாமீ …

எைக்கு

பபருமாள்கிட்ை
ஓறல

சிபாரிசு

எழுதித்

பபரிைவங்க

பமாட்சம்
பசஞ்சு

தரணும்.

ஓறல

தரச்

பசால்லி

நீங்கதான்

ஒங்கறள

பகாடுத்தா,

ஒரு

மாதிரி
இருக்கிை

பவறலறை எல்லாம் விட்டுட்டு பபருமாள் எைக்குப்
பதில்

பசால்லுவாருன்னு

பதாணுது”

என்ைாள்

பதளிவாக. இதற்கு பமலும் மறுக்க இைலாது என்று
உைர்ந்த

ராமானுஜர்,

சிஷ்ைைிைம்

ஓர்

ஓறல

நறுக்கும், எழுத்தாைியும் பகாண்டு வரச் பசான்ைார்.

அறதக்

பகட்ைதும்,

முடிைவில்றல.
எடுத்துக்

சீைர்களுக்கு

என்ைாலும்,

பகாண்டு

வந்து

விைப்பு

அவர்

தந்தைர்.

தாங்க

பகட்ைறத
நிஜமாகபவ

திருமறல பபருமாளுக்கு சிபாரிசு பசய்து, குருநாதர்
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ஓறல

எழுதப்

பபாகிைாரா…

பபண்மைிறை
என்பதற்காக

சந்பதாஷப்படுத்த
இப்படி

என்பறதத்

இல்றல

ஏபதனும்

பதரிந்து

அந்தப்

பவண்டும்
பசய்கிைாரா?’

பகாள்ள

ஆர்வமாகி,

ராமானுஜறரச் சுற்ைி அமர்ந்து, கவைிக்கலாைார்கள்.
பமபல அண்ைாந்து திருமறலறைப் பார்த்து
இருகரம் கூப்பிவிட்டு, ஓறல நறுக்கில் பபறுநர்
முகவரிறை எழுதும் இைத்தில் ‘ஸ்ரீ பவங்கபைசப்
பபருமாள்,

திருமறல’

பபண்மைிைின்
பதாைங்கிைார்

என்று

குைிப்பிட்டுவிட்டு,

பகாரிக்றகறை
ராமானுஜர்.

எழுதி

எழுதத்
முடித்த

பின்

ஓறலைின் கீ பழ தன் றகபைழுத்றதயும் பபாட்ைார்.
பின்பை… ஒரு கடிதம் என்ைால்,அது எங்கிருந்து
வருகிைது என்பதும் முக்கிைம் ஆைிற்பை!
றவத்துதாபை
அந்தப்

சிபாரிசு

பபண்மைிைிைம்

அறத

மதிப்பிைப்படும்?!
பகாடுத்தார்.

அறத

அப்பபாது

ஓறல நறுக்கில் எழுதப்பட்டிருந்த வாசகங்கறள
சீைர்களும் படித்துப் பார்த்தைர்.
‘பமார்க்காரிக்கு
அனுக்ரகம்

பசய்’

பமாட்சம்
என்பதாக

கிறைக்க

சிபாரிசு

பசய்து

எழுதப்பட்டிருந்தது. ஓறலறை வாங்கிை அடுத்த
விநாடி

அந்தப்

பபண்மைி

ஆைந்தமாக
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திருமறலறை பநாக்கிப் புைப்பட்ைாள். மறல ஏைி,
பபருமாள்

சன்ைிதிக்குச்

பசன்று

அங்குள்ள

அர்ச்சகர்களிைம் பகாடுத்தாள்.
பமார்க்காரப் பபண்மைிறை பமலும் கீ ழும்
பார்த்து, இது என்ை ஓறல? என்று குழப்பத்துைன்
பகட்ைைர்

அர்ச்சகர்கள்.

அவர்களிைம்

முழு

விவரத்றதயும் பசான்ைாள் அவள்.

ராமானுஜர் எழுதிக் பகாடுத்த ஓறல என்று
அைிந்ததும்,

மறுப்பு

ஏதும்

பசால்லாமல்

அறதக்பகாண்டு பபாய் பபருமாளின் முன்ைால்
நீட்டிைர். எப்பபர்ப்பட்ை ஆச்சார்ைர், ராமானுஜர் !
அவருக்கு உண்ைாை முக்கிைத்துவத்றத பபருமாள்
பகாடுக்காமலா இருப்பார்?! தம் வலக் றகறை நீட்டி
அறத வாங்கிக் பகாண்ைார் பபருமாள். விஷைம்
அைிந்தார். பிைகு, உைக்கு பமாட்சம் தந்பதன் என்று
பமார்க்காரிறைப்
மலர்ந்தார்.

பார்த்துப்

பபருமாள்

திருவாய்
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அடுத்த கைம் வாைில் இருந்து பிரகாசமாக
ஒரு

புஷ்பக

விமாைம்

விஷ்ணு தூதர்கள்
தங்களுைன்

வந்தது. அதில்

இருந்து

இைங்கிைர். பமார்க்காரிறைத்

ஏற்ைிக்

பகாண்டு

றவகுந்தம்

புைப்பட்ைைர். ராமானுஜர் ஒரு சிபாரிசுக் கடிதம்
பகாடுத்தால், பபருமாளிைம் எப்பபர்ப்பட்ை கவைிப்பு,
பார்த்தீர்களா?

உறைைவர், உறைைவர் என்று பகாண்ைாடுவதன்
சூட்சுமத்றத உைர்த்துகிை சம்பவமல்லவா இது!
பதய்வ பக்தி சாதிக்காதறத, குருபக்தி சாதிக்கும்.
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திருவோரூர் தியோகைோஜர் டகோவிலின்
சிறப்புகள்!
1. றசவ பகாவில்களில் மிகப்பபரிைது .
பகாவில் ஐந்து பவலி, குளம் ஐந்துபவலி,
ஓறை ஐந்துபவலி என்பர்.
2. உலகில் மிகப்பபரிை பதர் திருவாரூர்த்
பதர்தான்.
3. திருவாரூர் பகாவிலில் பசாழப் பபரரசர்கள்,
நாைக்கமன்ைர்கள், மராட்டிை மன்ைர்கள்
ஆகிபைார் திருப்பைி பசய்துள்ளைர்.
4. திருவாரூர் பகாவில் பழறமச்
சிைப்புறைைது. தில்றல பகாவிறலயும் விை
பழறமைாைது.
5. பசக்கிழார் இந்நகரம் பதான்றமைாைது
என்றும், இது திருமகளால் வழிபைப் பபற்ைது
என்றும், சுந்தரர் பபாருட்டுப் பரறவைிைம்
தூது நைந்த இறைவைின் தாமறரைடிகளின்
மைம் பதருவில் வசுகிைது
ீ
என்றும்
குைிப்பிடுகிைார்.
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6. கழற்சிங்க நாைைாரின் பட்ைத்தரசி
இறைவனுக்குரிை மலரிறை எடுத்து
முகர்ந்து பார்த்தாள் என்பதற்காகச்
பசருந்துறை நாைைார் அவள் மூக்றக
அரிந்தது இத்தலத்தில்தான்.
7. இவ்வாலைம் திைாகராசர் திருக்பகாவில்
என்று இன்று அறழக்கப்படுகிைது. இதனுள்
பதவாரத் தலங்களாை பூங்பகாவில், அரபநைி
ஆகிை இரண்டும் அறமந்துள்ளை.
8. சப்தவிைங்கத் தலங்களுள் முதலாவது
இத்தலமாகும். நாறகக்காபராைம்,
திருநள்ளாறு, திருமுறைக்காடு,
திருக்காைாைில்,திருவாய்மூர், திருக்குவறள
என்பை மற்ை சப்தவிைங்கத் தலங்களாகும்.
9. திருவாரூர் பகாவிலுக்கு கமலாலைம் என்ை
திருப்பபைரும் உண்டு. திருமகள் வருைைின்
மகளாக பிைந்து திருமாறல மைம்புரிந்து
பகாள்வதற்காக புற்ைிைங்பகாண்ை
பபருமாறை( மூலவர் ) வழிபட்டு வரம்
பபற்ைாள். அதைால் இத்தலத்துக்கு
கமலாலைம் என்னும் பபைர் வந்தது.
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10. திருவாரூர் பகாவிலில் உள்ள பதவாசிரிை
மண்ைபம் பபருஞ்சிைப்புக் குரிைது.
இங்பகதான் பபரிை புராைத்தின் முதல்
நூலாை திருத்பதாண்ைத் பதாறக பிைப்பதற்கு
காரைமாை அடிைார்கள் எழுந்தருளிைார்கள்.
திருத்பதாண்ைத் பதாறக பிைந்த இைமும்
இதுதான்.
11. பதவாரப் பாைல்கறள அதிகமாகப் பபற்ை
ஆலைங்களுள் இரண்ைாவதாக திகழ்வது
திருவாரூர். முதலாவதாக திகழ்வது
பதாைிபுரம். அதற்கு 71 பதிகங்கள் உள்ளை.
இதற்கு 34 பதிகங்கள் இருக்கின்ைை.
12. பஞ்ச பூதத் தலங்களுள் திருவாரூர்
பிருதிவி(மண்)தலமாகத் திகழ்கிைது.
காஞ்சீபுரத்றதயும் பிருத்திவித் தலமாகச்
பசால்வதுண்டு.
13. திருவாரூரில் பிைக்க முக்தி என்பார்கள்.
14. முதலாம் ஆதித்தன் (கி.பி. 871- 907) காலக்
கல்பவட்டு முதல் 19-ம் நூற்ைாண்டில்
வாழ்ந்த மராத்திை மன்ைர் சரபபாஜி காலம்
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வறரைிலாை கல்பவட்டுக்கள் பகாவிலில்
காைப்படுகின்ைை.
15. மூர்த்தி, தலம், தீர்த்தம் என்ை மூன்ைாலும்
சிைந்து விளங்குவது திருவாரூர் ஆகும்.
16. திருவாரூரில்தான் சுந்தரமூர்த்தி
சாமிகளின் அருள்வாழ்வு மலர்ந்தது.
17. திருவாரூர் பகாவில் கட்ைப்பட்ை காலம்
வறரைறுத்துக் கூைப்பைவில்றல.
தமிழகத்றத ஆண்ை புகழ் பபற்ை
மன்ைர்களின் றகவண்ைமும்
கல்பவட்டுகளும் இத்திருக்பகாவிலில்
இைம் பபற்றுள்ளை.
18. திருஞாை சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர்,
மாைிக்க வாசகர் ஆகிை நால்வராலும்
பாைப்பபற்ைது திருவாரூர். 330 பதவாரப்
பாைல்களும், திருவாசப் பாைல்களும்
உள்ளை.
19. அருைகிரிநாதர், சங்கீ த மும்மூர்த்திகள்
திைாறகைர், முத்துசாமி தீட்சிதர், சிைாமா
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சாஸ்திரிகள், கைிறல ஞாைப்பிரகாசர்,
குருஞாை சம்பந்தர், இரட்றைப் புலவர்,
அந்தகக் கண் வரராகவ
ீ
முதலிைார்,
மாமன்ைார் சகாஜி, வள்ளலார் ராமலிங்க
அடிகளார் முதலாபைாராலும் திருவாரூர்
திருத்தலம் பபாற்ைிப் பாைப் பபற்றுள்ளது.
20. ஸ்ரீ திைாகராஜ சாமி கர்ப்பக்கிரக
விமாைத்துக்கு தங்கத் தகடு பபார்த்தி
முதலாம் ராபஜந்திர பசாழன் குைமுழுக்கு
பசய்ததாக இக்பகாவிலின் கல்பவட்டு
கூறுகிைது.
21. 17-ம் நூற்ைாண்டில் தஞ்றசறை ஆண்ை
மன்ைர் சரபபாஜி திருவாரூர் திைாகராஜர் மீ து
தமிழில் பலநூறு கீ ர்த்தறைகள் பாடியுள்ளார்.
22. இக்பகாவில் அம்பிறக ஞாைசக்திைாகவும்
(கமலாம்பிறக) கிரிைா சக்திைாகவும்
(நீபலாத்பலாம்பாள்) இச்சா சக்திைாகவும்
(பகாண்டி) வடிவு பகாண்டு அருள் புரிகிைாள்.
23. மதுறரைில் இறைவன் 64
திருவிறளைாைல்கள் புரிந்தது பபால்
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இவ்வூர் திைாகராசர் பபருமாள் 364
திருவிறளைாைல்கள் புரிந்ததாகப்
புராை வரலாறு கூறுகிைது.
24. திைாகராஜ சாமிறை திருமால் தன்
மார்பில் றவத்து வழிபட்ைாராம். அவரின்
மூச்சுக் காற்ைாய் விளங்குவதால் திைாகராஜ
சாமிக்கு அஜபா நைைமூர்த்தி என்றும் பபைர்.
25. சுந்தரமூர்த்தி சாமிகள் இவ்வூர் இறைவன்
திைாகராஜாவிைம் பதாழறம பகாண்டு
பழகிைார் என்று புராைம் கூறுகிைது. இவர்
இழந்த கண்ைில் ஒன்றை மீ ளா அடிறம
உமக்பக என்ை பதிகம் பாடி இக்பகாவிலில்
பபற்ைார்.
26. எங்குபம கண்ைைிை முடிைாத
எல்லாவற்றுக்கும் அப்பாற்பட்ை
பரம்பபாருறள திருவாரூரில் கண்டு
பகாண்பைன் கண்ைவுைன் அவன்
ஒருவறைத் தவிர மற்ை எல்லாவற்றையும்
மைந்து விட்பைன் என்ைார் அப்பர் பபருமான்.
27. திருவாரூர் தலம் பற்ைி பசந்தமிழ்
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இலக்கிைங்களில் மட்டுமின்ைி வைபமாழி,
பதலுங்கு, மராத்தி பபான்ை பல பமாழி
இலக்கிைங்களிலும் பபாற்ைிச்
சிைப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
28. திருவாரூர் எப்பபாது பதான்ைிைது என்று
கூை முடிைாத மிகப்பழறமைாை புண்ைிைத்
தலங்களில் ஒன்ைாகும்.
29. திருவாரூர் என்ைால் அருறமைாை ஊர்,
அரிை ஊர் என்று பபாருள்.
30. பிரம்மன், விஷ்ணு, பதிபைாரு
ருத்திரர்கள், பதவ பதவிைர்கள், இந்திரன்
முதலாை வாைவர்கள், பிை வாைபலாக
வாசிகள் அறைவரும் ஒபர சமைத்தில்
ஒன்ைாகக் கூடிைிருந்து சிவபூறஜ பசய்து
பரம்பபாருறள வழிபட்ை அரிை தலம்.
31. பகாடி முைிவர்கள் ஒபர சமைத்தில்
வழிபட்டுக் பகாடி வடிவமாக ஈசன்
திருக்காட்சிறைப் பபற்ை அருறமைாை அரிை
தலம்.
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32. சப்தரிஷிகள் ஒபர சமைத்தில் ஒன்ைாக
வந்து சிவபூறஜ புரிந்ததாலும் திருவாரூர்
என்று பபைர் பபற்ைது.
33. திருவாரூர் உலகத்திற்கு மூலாதாரமாக
விளங்குவதால் மூலாதாரபுரம் என்று பபைர்
பபற்ைது.
34. பபரிை புராைமும் பரிபாைல் என்ை சங்க
இலக்கிைமும் பதவர்கள் இத்தலத்தில்
ஈசறைப் பபாற்ைிப் புரிந்த பூறஜறையும்
ைாகங்கறளயும் பபாற்றுகின்ைை.
35. திருவாரூர் பகாவிலில் ைாக சாறல,
மகாைாக சாறல, பிள்றளைார் ைாக சாறல,
முருகன் ைாகசாறல எைப் பல பபைர்களில்
ைாகசாறலகள் உள்ளை.
36. பறைக்கும் பதய்வம் பிரம்மன்
நாள்பதாறும் சிவபூறஜ பசய்து வாழ்ந்த
தலமாதலால் திருவாரூக்கு பிரம்மபமசம்
என்று பபைர்பபற்ைது.
37. பல்பவறு திருத்தலங்களிலும் கிறைக்காத
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வரங்கள் திருவாரூரில் ஆரூரராகிை வான்மீ க
நாதறரயும் திைாகராஜறரயும் வழிபடுவதால்
கிறைக்கும்.
38. திருவாரூரில் ஆண்டிற்கு ஐம்பத்திரண்டு
திருவிழாக்கள் நறைபபற்று திருவிழாவூராக
திகழ்ந்தறதக் பகாவில் கல்பவட்டு
பபாற்றுகின்ைது.
39. திருவாரூர்ப் பபாற்பகாவிறலச் சங்கப்
புலவர் பரைரின் சிவபபருமான்
திருவந்தாதியும் திருநாவுக்கரசர் பதவாரமும்
பசக்கிழாரின் பபரிை புராைமும்
பபாற்றுகின்ைை. பசம்பபான் திைாகர் என்ை
பபைர் திைாகராஜர் திருபமைி தங்கத்
திருபமைிைாகத் திகழ்ந்தறதத்
பதரிவிக்கின்ைது.
40. பசாழ மன்ைர்கள் திைாகராஜ சுவாமிக்குப்
பபாற்பல்லக்கு முதலிைவற்றைக்
காைிக்றகைாக அளித்தறதயும் பகாவிலில்
பபான்தகடு பவய்ந்தறதயும் பகாவில்
கல்பவட்டுகள் கூறுகின்ைை.
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41. பட்டிைச்சாமி என்ை தாமறரப் பூ விைாபாரி
ஒரு றவகாசித் திருநாளன்று தாமறரப்
பூக்கறள விற்காமல் அத்தறைப்
பூக்கறளயும் ஆைந்பதஸ்வரருக்கு
(இக்பகாைிலில் உள்ள மற்பைாரு சிவன்
சன்ைதி) அளித்தார். இதன் பலைாக அந்த
விைாபாரி மறுபிைவிைில் பாராளும் மன்ைர்
ஆைார்.
42. ஆரூர் இறைவறை வழிபட்ை முைிவர்கள்,
சித்தர்களின் உருவங்கள் பல்பவறு
சந்நிதிகளிலும் சந்நிதிச் சுவர்களிலும்
பிரகாரங்களிலும் தூண்களிலும்
காைப்படுகின்ைை. கமலாலைம்
திருக்குளத்து நாகநாதர் பகாவில் கருவறை
வாசலிலும் முைிவர் சித்தர் உருவங்கள்
உள்ளை.
43. பிள்றளைில்லாத அம்சன் என்ை அரசன்
சித்தீஸ்வரரின் (மற்பைாரு சிவன் சன்ைதி)
திருவருளால் பிள்றளப்பபறு பபற்ைபதாடு
பல அரிை சித்திகளும் பபற்று சித்தீசன் என்பை
பபைர் பகாண்ைான்.
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44. அரசர்களும் எண்ைற்ை பக்தர்களும்
காலந்பதாறும் திருவாரூர்ப் பபருமாறைப்
பூஜித்து வாழ்வும் வளமும் பபற்றுள்ளைர்.
இவ்வாறு காலந்பதாறும் ஆைிரக்கைக்காை
பக்தர்களால் பிரதிட்றைபசய்ைப்பட்டு
பூஜிக்கப்பட்ை லிங்கங்கறளக் காட்டும்
வறகைில் ஆைிரம் சிறுசிறு லிங்கங் கறளக்
பகாண்ை சகஸ்ரலிங்கம் உட்பிரகாரத்தில்
உள்ளது.
45. அறுபத்து மூவருள் நமிநந்தி அடிகள்,
பசருத்துறை நாைைார், கழற்சிங்கர்,
விைன்மிண்ைர் ஆகிபைாரின் முக்தித் தலம்.
46. சுந்தரமூர்த்தி நாைைாரின் தாைாராை
இறசஞாைிைார் அவதரித்தத் (கமலாபுரம்)
தலம்; இது திருவாரூரிலிருந்து மன்ைார்குடி
பாறதைில் 7-கி.மீ . பதாறலவில் உள்ளது.
இத்தலத்தில் சிவன் பகாைில் ஏதுமில்றல
(2005). திருவாரூர் பதற்குக் பகாபுரத்திற்கு
பவளிபை,பரறவைார் வாழ்ந்த கிழக்கு
பநாக்கிை மாளிறக வளாகத்தில்
இறசஞாைிைாருக்குத் திருவுருவச் சிறல

P a g e | 24
உள்ளது.
47. திருவாரூர் - பகாைில், குளம், வதி,
ீ
பதர்த்திருவிழா ஆகிைவற்றைப் பற்ைிை
பதவாரத் திருப்பாைல்கறளக் பகாண்ைத்
திருத்தலம்.
48. திருவாரூர்க் பகாைில் - திைாகராஜர்
திருக்பகாைில், திருமூலட்ைாைம்,
பூங்பகாைில் என்பைல்லாம்
சிைப்பிக்கப்படுகிைது.
49. பசாழர்கள், பாண்டிைர்கள், விசைநகர
பவந்தர்கள் ஆகிபைாரின் கல்பவட்டுகள்
பமாத்தம் 65 உள்ளை.
50 . வாழ்வில் அறைத்து விதமாை
குற்ைங்குறைகறளயும் பபாக்கி வளமாை
நலமாை வாழ்வருளிச் சிைப்புைன்
வாழறவக்கும் சிவதலங்களில் இத்தலமும்
ஒன்று...
ஆரூர் அமர்ந்த அைடச டபோற்றி !!
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70 விைாவிறைைில் றசவசித்தாந்த
சுருக்கம்

*1. சமைம் என்ைால் என்ை?*
மைிதன் வாழ்றவ வழிப்படுத்துவது சமைம்.
*2. றசவம் என்ைால் என்ை?*
றசவம் என்ைால் சிவ சம்பந்தமுறைைது
என்பது பபாருள்.
*3. றசவ சமைம் எப்பபாது பதான்ைிைது?*
றசவ சமைம் அநாதிைாைது. அநாதி என்ைால்
ஆதி அற்ைது (பதாைக்கமில் காலம் பதாட்டு)
என்பது பபாருள்.
*4. ைார் றசவர்?*
சிவபபருமாறை முழுமுதற் கைவுள் எை
உைர்ந்து வழிபடுபவபர றசவர்.
*5. றசவ சமைத்தின் முக்கிை நூல்கள்
ைாறவ?*
பதிைான்கு சாத்திரங்களும், பன்ைிரண்டு
திருமுறைகளும்.
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*6. சமைக் குரவர்கள் ைாவர்?*
1. திருஞாை சம்பந்த நாைைார்
2. திருநாவுக்கரசு நாைைார்
3. சுந்தரமூர்த்தி நாைைார்
4. மாைிக்கவாசகர்
*7. அகச்சந்தாைக் குரவர்கள் ைாவர்?*
1. திருநந்தி பதவர்
2. சைற் குமாரமுைிவர்
3. சத்திை ஞாை தரிசிைிகள்
4. பரஞ்பசாதி முைிகள்
*8. புைச்சந்தாைக் குரவர்கள் ைாவர்?*
1. ஸ்ரீ பமய்கண்ைபதவ நாைைார்
2. அருள்நந்தி சிவாச்சாரிைார்
3. மறைஞாை சம்பந்தர் சுவாமிகள்
4. உமாபதி சிவாச்சாரிைார்
*9. திருமுறை மற்றும் சாத்திரங்களின்
அறமப்பு எவ்வாறு உள்ளது?*
திருமுறைகள் சிவபபருமாைின்
பபருறமகறள விளக்கும் புகழ் நூல்களாக்
அறமந்திருக்கின்ைை.
சாத்திரங்கள் றசவ சமைத்தின்
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பகாள்றககறள விளக்கும் பபாருள்
நூல்களாக அறமந்துள்ளை.
*10. திருமுறை என்ை பசால்லுக்குப் பபாருள்
ைாது?*
முறை என்னும் பசால் நூல் என்னும்
பபாருறள உறைைது. திருமுறை என்பது
மாைாத பசல்வத்றத மக்கள் எளிதாகப்
பபறுவதற்கு வழிகாட்டும் நூல் என்பது
பபாருள்.
இந்நூல் 12 பகுதிகளாக பதாகுக்கப் பபற்று
பன்ைிரு திருமுறை என்று பபாற்ைப்படுகிைது.
*11. திருமுறைகள் பிரைவத்துள் அைங்கும்
என்பறத விளக்குக?*
பன்ைிரு திருமுறைைில் முதல் பாைல் 'பதாடு'
என்னும் பசால்லுைன் பதாைங்கி, இறுதிப்
பாைலில் 'உலபகலாம்' என்ை பசால்லுைன்
முடிகிைது. பதாடு என்பதில் முதல் எழுத்து ஓ
உலபகலாம் என்பதில் ஈற்பைழுத்து ம் ஆகும்.
*12. திருமுறைகறள முறைைாக
வறகப்படுத்திைவர் ைாவர்?*
திருநாறரயூரில் பபால்லாப்
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பிள்றளைாருக்குப் பூறசகள் பசய்து அவரிைம்
பநரடிைாக உபபதசம் பபற்ை நம்பிைாண்ைார்
நம்பிகள்.
இராசராச பசாழர் காலத்தில் பபால்லாப்
பிள்றளைார் அருளிைால் நம்பிைாண்ைார்
நம்பிகள், மறைத்து றவக்கப்பட்டிருந்த
பதவாரங்கறள எடுத்து பதாகுத்து
அருளிைார்கள்.
*13. திருமுகப் பாசுரம் ைார் அருளிச் பசய்தது?*
திருமுகப்பாசுரம் சிவபபருமாைால் அருளிச்
பசய்ைப்பட்ைது. இப்பகுதி பதிபைாராம்
திருமுறைைில் அறமந்திருக்கிைது.
*14. பஞ்சபுராைம் குைிப்பு தருக.*
மூவர் பதவாரங்களில் ஒரு பாைலும்,
திருவாசகத்தில் ஒரு பாைலும், திருவிறசப்பா,
திருப்பல்லாண்டு மற்றும் பபரிைபுராைத்தில்
இருந்து ஒவ்பவாரு பாைலுமாக பமாத்தம்
ஐந்து பாைல்கள் பாடுவது பஞ்சபுராைம்
எைப்படும்.
*15. அகத்திைர் பதவாரத் திரட்டு - குைிப்பு
தருக*
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அகத்திை முைிவர் 'அைங்கள் முறை'
முழுவறதயும் சிவாலை முைிவருக்கு
உபபதசித்து. அவற்ைில் இருந்து 25
பதிகங்கறள திரட்டி ஒரு நூலாக பசய்து
அருளிைார். அந்நூபல அகத்திைர் பதவாரத்
திரட்டு ஆகும். இதில் 8 நிறலகள் உள்ளை.
1. குருவருள்
2. பறரைின் வடிவம்
3. அஞ்பசழுத்து
4. பகாைில் திைம்
5. சிவன் உருவம்
6. திருவடிகள் பபருறம
7. அருச்சறைச் சிைப்பு
8. அடிறமத் திைம்
*16. பதவார அருள்முறைத் திரட்டு -குைிப்பு
தருக.*
மூவர் பபருமக்கள் அருளிச் பசய்த
பதவாரங்கறள திருவருட்பைன் என்னும்
சாத்திர நூலில் வரும் பத்து தறலப்புகளில்
உமாபதிசிவம் ஒரு நூல் அருளியுள்ளார்.
அந்நூலுக்கு பதவார அருள்முறைத் திரட்டு
என்று பபைர். அந்நூலில் 99 பதவாரப்
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பாைல்கள் உள்ளை.
*17. பன்ைிரு திருமுறைகளில் பமாத்தம்
எத்தறை பாைல்கள்?*
18,497 பாைல்கள்.
*19. நால்வர் பபருமக்களின் அவதாரத்
தலங்கள் எறவ?*
திருஞாை சம்பந்த சுவாமிகள் - சீர்காழி
திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் - திருவாமூர்
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் - திருநாவலூர்
மாைிக்கவாசகர் - திருவாதவூர்
*20. நால்வர் பபருமக்கள் இப்பூவுலகில்
வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?*
திருஞாை சம்பந்த சுவாமிகள் - 16 ஆண்டுகள்
திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் - 81 ஆண்டுகள்
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் - 18 ஆண்டுகள்
மாைிக்கவாசகர் - 32 ஆண்டுகள்
*21. திருத்பதாண்ைர் பதாறக ஆசிரிைர் ைார்?*
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள்.
*22. நாைன்மார்கள் பமாத்தம் எத்தறை பபர்?*
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அறுபத்து மூவர்.
*23. சாத்திரத்தில் பதாத்திரம், பதாத்திரத்தில்
சாத்திரம் என்று கூைப்படும் நூல்கள் எறவ?*
சாத்திரத்தில் பதாத்திரம் - பபாற்ைிப்
ப·பைாறை
பதாத்திரத்தில் சாத்திரம் - திருமந்திரம்
*24. பமய்கண்ைாருக்கு உபபதசம் பசய்தது
ைார்?*
பரஞ்பசாதி முைிகள்
*25. பமய்கண்ைாரின் மாைாக்கர்கள் எத்தறை
பபர்?*
49 பபர். அதில் தறலைாை மாைவராக
விளங்கிைவர் சகல ஆகம பண்டிதர் என்று
அறழக்கப்படும் அருள்நந்தி சிவாச்சாரிைார்.
'துகளறுபபாதம்' என்ை நூறல அருளிச் பசய்த
சிற்ைம்பல நாடிகளும் இவர் மாைாக்கபர.
*26. சிவஞாை பபாதத்திற்கு காலத்தால்
முற்பட்ை சாத்திர நூல்கள் ைாறவ?*
திருவுந்திைார் மற்றும் திருக்களிற்றுப்படிைார்.
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*27. அருள்நந்தி சிவம் அருளிச் பசய்த நூல்கள்
ைாறவ?*
1. சிவஞாை சித்திைார்
2. இருபா இருப·து
*28. சித்தாந்த அட்ைகம் - விளக்குக*
பதிைான்கு சாத்திரங்களில் உமாபதிசிவம்
அருளிச் பசய்த நூல்கள். பமாத்தம் எட்டு.
அந்த எட்டு நூல்கபள சித்தாந்த அட்ைகம் எை
வழங்கப்படுகிைது.
1. சிவப்பிரகாசம்
2. திருவருட்பைன்
3. உண்றம பநைி விளக்கம்
4. பபாற்ைிப் ப·பைாறை
5. பகாடிக்கவி
6. விைா பவண்பா
7. சங்கற்பநிராகரைம்
8. பநஞ்சு விடுதூது
என்பறவபை அந்த எட்டு நூல்கள்.
*29. ஞாைாமிர்தம் என்ை நூலின் ஆசிரிைர்
ைார்?*
வாகீ ச முைிவர்
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*31. ஆகமங்கள் - குைிப்பு தருக.*
ஆகமங்கள் சிவபிராைால் சிைப்பாக
றசவர்களுக்கு அருளிச் பசய்ைப்பட்ைை. சிவ
ஆகமங்கள் 28 உள்ளை. றசவசமைம்
பவதத்றதப் பபாது எைவும், ஆகமத்றத
சிைப்பு எைவும் கருதுகிைது.
*32. சமைங்கள் எத்தறை வறகப்படும்? அறவ
ைாறவ?*
அகச்சமைம், அகப்புைச்சமைம், புைச்சமைம்,
புைபுைச்சமைம் எை நான்கு வறகப்படும்.
அகச்சமைம் அகப்புைச்சமைம்
1. பாைாைவாத றசவம் 1. பாசுபதம்
2. பபதவாத றசவம் 2. மாவிரதம்
3. சிவசமவாத றசவம் 3. காபாலம்
4. சிவசங்கிராந்தவாத றசவம் 4. வாமம்
5. ஈசுவர அவிகாரவாத றசவம் 5. றபரவம்
6. சிவாத்துவித றசவம் 6. ஐக்கிைவாத றசவம்
புைச்சமைம் புைப்புைச்சமைம்
1. நிைாைம் 1. உலகாைதர்
2. சாங்கிைம் 2. சமைர்
3. பைாகம் 3. பசளத்திராந்திகர்

P a g e | 34
4. மீ மாஞ்றச 4. பைாகசாரர்
5. பவதாந்தம் 5. மாத்ைமிகர்
6. பாஞ்சராத்திரம் 6. றவபாடிகர்
*33. றசவசித்தாந்தம் - ஒரு வார்த்றதைில்
விளக்கம் தருக.*
முடிந்த முடிபு.
*34. றசவ சித்தாந்தர் என்ை
குைிப்பிறைத்தரும் திருமுறை எது?*
திருமந்திரம்
"கற்பறைக் கற்று கறலமன்னும்
பமய்பைாகம்
முற்பத ஞாைம் முறைமுறை நண்ைிபை
பசாற்பதங் கைந்து துரிசற்று பமலாை
தற்பரம் கண்டுபளார் றசவசித்தாந்தபர"
*35. றசவ சித்தாந்த தத்துவத்தின் சிைப்பு
ைாது?*
1. தர்க்க ரீதிைாைது (Logic)
2. அைிவிைற் பூர்வமாைது (Scientific)
3. வரலாற்றுத் பதான்றமயுறைைது (Historic)
4. நறைமுறைக்கு இறைந்தது (Easy to Adapt)
5. உலகளாவிைது (Universal)
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6. முற்பபாக்குச் சிந்தறைகறள உறைைது
(Optimistic)
இன்னும் பல.
*36. சற்காரிை வாதம் - சிறுகுைிப்பு தருக.*
'உள்ளது அழிைாது, இல்லது பதான்ைாது' என்ை
விஞ்ஞாை அடிப்பறைைில் தான்
றசவசித்தாந்த தத்துவம் தைது
பகாள்றககறள நிறலநிறுத்துகிைது.
*37. அளறவ - குைிப்பு தருக.*
நீட்ைல் அளறவ, நிறுத்தல் அளறவ பபால
உலகப் பபாருள்கறள அளப்பதற்கு
பலவிதமாை அளறவ முறைகள் இருப்பறவ
பபால சமை உலகிலும் பல அளறவகள்
பபசப்படுகின்ைை. குைிப்பாக மூன்று
அளறவகள்.
1. காட்சி அளறவ - (பிரத்திைட்சப் பிராமைம்)
2. கருதல் அளறவ - (அனுமாைப் பிராமைம்)
3. உறர அளறவ - (ஆகமப் பிராமைம்)
பமலும் பல அளறவ முறைகள் இருப்பினும்
பபாதுவாக அறவஎல்லாம் பமற்பசான்ை
மூன்ைில் அைங்கும்.
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*38. றசவசித்தாந்தம் கூறும் முப்பபாருள்கள்
ைாறவ?*
1. இறைவன் - பதி
2. உைிர் - பசு
3. மலம் - பாசம்
இம்மூன்று பபாருள்களுக்கும் உரிை
பதாைர்பிறை கீ ழ்வரும் திருமந்திரப் பாைல்
விளக்குகின்ைது.
"பதி பசு பாசம் எைப் பகர் மூன்ைில்
பதிைிறைப் பபால் பசு, பாசம் அநாதி
பதிைிறைச் பசன்று அணுகா பசு பாசம்
பதி அணுகிற் பசு பாசம் நில்லாபவ"
*39. முப்பபாருள்களும் அைிவுறைப்
பபாருள்களா?*
இறைவன் - தாபம அைியும் பபரைிவு
உறைைவன்.
உைிர்கள் - அைிவிக்க அைியும் சிற்ைைிவு
உறைைவன்.
மலங்கள் - அைிவித்தாலும் அைிைாத
சைப்பபாருள்கள்.
*40. பபாருள்களின் இரண்டு இைல்புகள்
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ைாறவ?*
பபாருள்களுக்கு பபாது இைல்பு, சிைப்பு
இைல்பு எை இரண்டு இைல்புகள் உண்டு.
பபாது இைல்பு
ஒரு பபாருளுக்கு மற்பைாரு பபாருளின்
சார்பால் உண்ைாகி, அச்சார்பு நீங்கிவிடும்
பபாது நீங்கி விடும் இைல்பு.
(எ.கா) நீரில் பவம்றம
சிைப்பு இைல்பு
ஒரு பபாருளுக்கு எச்சார்ப்புமின்ைி
இைற்றகைாகபவ அறமந்திருக்கும் இைல்பு.
(எ.கா) நீரின் குளிர்ச்சி
*41. இறைவன் பசய்யும் ஐந்பதாழில்கள்
ைாறவ?*
பறைத்தல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல்,
அருளல்.
*42. மும்மூர்த்திகள் ைாவர்?*
பறைத்தல் பதாழிறலச் பசய்யும் - பிரமன்
காத்தல் பதாழிறலச் பசய்யும் - திருமால்
அழித்தல் பதாழிறலச் பசய்யும் - உருத்திரன்
இவர்கபள மும்மூர்த்திகள்.
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இம்மும்மூர்த்திகளின் பமம்பட்ைவர்
சிவபபருமான். இவர்கள் சிவபபருமான்
அருளிைால் இந்தத் பதாழிறலச் பசய்யும்
உருத்திரன் குைிஉருத்திரன். சிவபபருமான்
மகாஉருத்திரன். இவ்பவறுபாட்டிறை
சிவஞாை மாபாடிைத்தில் சிவஞாை
சுவாமிகள் பதளிவாக விளக்குகிைார்கள
*43. இறைவைின் எண்குைங்கள் ைாறவ?*
1. தன் வைம் உறைறம.
2. தூை உைம்பு உறைறம.
3. இைற்றக உைர்வு உறைறம.
4. முற்றுைர்வு உறைறம.
5. இைல்பாகபவ பாசமின்றம.
6. பபரருள் உறைறம.
7. முடிவில் ஆற்ைல் உறைறம.
8. வரம்பில் இன்பம் உறைறம.
*44. உைிர்கறளத் பதாற்றுவித்தவர் ைார்?*
உைிர்கறள ைாரும் பதாற்றுவிக்கவில்றல.
அறவ பதாற்ைமில் காலந்பதாட்பை
இருப்பறவ என்று றசவசித்தாந்தம்
பதளிவாக விளக்குகிைது.
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*45. உைிர்கள் எத்தறை வறகப்படும்?*
ஆைவமலம் மட்டும் உறைை விஞ்ஞாை
கலர், ஆைவம் மற்றும் கன்ம மலம் உறைை
பிரளைா கலர், ஆைவம், கன்மம் மற்றும்
மாறை என்ை மூன்று மலங்களும் உறைை
சகலர் எை உைிர்கள் மூவறகப்படும்.
*46. பகவலம், சகலம், சுத்தம் - குைிப்பு தருக.*
பகவலம்:
உைிர்கள் தம்றமயும் அைிைாமல், தமக்கு
பமபல இறைவன் ஒருவன் இருக்கிைான்
என்பறதயும் அைிைாமல், தன்றை ஆைவம்
என்ை மலம் முழுறமைாக
மறைத்திருக்கின்ைது என்பறத அைிைாத
உைிரின் நிறல.
சகலம்:
பகவலநிறலைில் இருந்த உைிர்களுக்கு
மாறை மற்றும் கன்மத் பதாைர்பிைால்
அைிைாறம சிைிது குறைந்த நிறல.
சுத்தம்:
உைிர்கள், பாச நீக்கம் பபற்று இறைவைின்
திருவடிகறள அறைந்து பபராைந்தத்றத
அனுபவிக்கும் நிறல.
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*47. உைிர்கள் அனுபவிக்கும் ஐந்து
நிறலகள்(ஐந்தவத்றத) ைாறவ?*
1. நைவு - சாக்ரம்
2. கைவு - பசாப்ைம்
3. உைக்கம் - கழுத்தி
4. பபருைக்கம் - துரிைம்
5. உைிர்ப்பு அைங்கல் - துரிைாதீதம்
*48. மலங்கள் எத்தறை வறக? அறவ
ைாறவ?*
ஆைவம், கன்மம், மாறை என்று மூன்று
வறகப்படும். மாபைைம், திபராதாைி என்று
இரண்றையும் பசர்த்து மலங்கள் ஐந்து
என்றும் விரித்துச் பசால்வார்கள்.
*49. ஆைவ மலத்தின் பவறு பபைர்கள்
ைாறவ?*
இருள்மலம், மூலமலம், சகசமலம் என்று
எல்லாம் ஆைவமலம் நூல்களில்
பபசப்படுகின்ைை. சாத்திர நூல்களில் 'இருள்'
என்ை பசால்லால் பபசப்படும்.
*50. கன்ம மலத்தின் காரிைங்கள் ைாறவ?*
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சஞ்சிதம், பிரார்த்தம், ஆகாமிைம் எை
மூன்ைாகும்.
சஞ்சிதம்: (பழவிறை)
பலபிைவிகளில் பசர்த்த விறைக்குவிைல்
பிரார்த்தம்: (நுகர்விறை)
இப்பிைவிைில் அனுபவிப்பதற்காக
இறைவைால் நமக்குத் தரப்பட்ை விறைகள்
(நம்மால் முன்பசய்த விறைகளின் ஒரு
பகுதி)
ஆகாமிைம்: (வருவிறை)
இப்பிைவிைில் நாம் புதிதாக பசய்யும்
விறைகள்.
*51. விறை என்ைால் என்ை?*
நாம் பசய்யும் பசைல்கபள விறை எைப்படும்.
விறைகள் நல்விறை, தீவிறை எை இரண்டு
வறகப்படும்.
*52. இன்ப துன்பத்திற்காை காரைம் என்ை?*
முந்றதை பிைவிகளில் நாம் பசய்த
பசைல்களுக்குத் தகுந்தவாறு பலன்கறள
இப்பிைவிைில் அனுபவிக்கின்பைாம்.
இறைவன் பபருங்கருறைைின் காரைமாக
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நாம் பசய்துள்ள பமாத்த விறைகறளயும்
ஒபர பிைவிைில் அனுபவிக்கத் தருவதில்றல.
இப்பிைவிைில் அனுபவிப்பதற்கு எைக்
பகாடுக்கப்பட்ை பிரார்த்த விறைைின் வழி
இப்பிைவிைில் இன்ப துன்பங்கறள
அனுபவிக்கின்பைாம். நாம் அனுபவிக்கும்
இன்பதுன்பத்திற்குக் காரைம் நாம் முன்பு
பசய்த பசைல்கள் தான் எை றசவ சித்தாந்தம்
பதளிவாக விளக்குகிைது.
*53. விறைக்குத் தகுந்தவாறு பலன்கறள ைார்
நமக்குத் தருகிைார்கள்?*
விறைக்குத் தகுந்த பலன்கறள விறைகளின்
காரைமாகிை கன்மம் தர முடிைாது.
ஏபைன்ைால் அது சைப்பபாருள். உைிர் தாபம
பசன்று விறைகளுக்குத் தகுந்த பலன்கறள
நுகர்வதில்றல. இறைவபை அந்த அந்த
உைிர்கள் பசய்த விறைக்குத் தகுந்த
பலன்கறளக் கூட்டி றவக்கிைான்.
*54. நாம் வாழும் இவ்வுலறகத்
பதாற்றுவித்தவர் ைார்?*
மாறை என்னும் மலத்திலிருந்து உைிர்கள்
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நன்றம பபறும் பபாருட்டு இறைவன்
உலகத்றதப் பறைத்தார்.
*55. மாறை - குைிப்பு தருக.*
மாறை என்பது மும்மலங்களில் ஒன்று.
இம்மாறைைின் காரிைங்கள் 36
தத்துவங்களாக் விளங்குகின்ைை. இம்மாறை
சுத்தமாறை, அசுத்தமாறை எை இரண்டு
பகுதிகளாக நிற்கும். பிரகிருதி மாறை என்பது
அசுத்தமாறைக்குள் அைங்கி நிற்கும்.
சுத்தமாறை, அசுத்தமாறை மற்றும் பிரகிருதி
மாறை எை மூன்ைாகவும் பகாள்வர். நாம்
வாழும் இவ்வுலகம் பிரகிருதி மாறைைில்
இருந்து பதாற்றுவிக்கப்பட்ைது.
*56. றசவ சித்தாந்த சாத்திரங்களில் மைிமுடி
நூலாக விளங்குவது எது?*
சிவஞாை பபாதம். சிவஞாை சித்திைார்
இதனுறைை வழிநூல் எைவும், சிவப்பிரகாசம்
இதனுறைை சார்பு நூல் எைவும்
பபாற்ைப்படும்.
*57. கைவுளுக்கும், உைிருக்கும் உள்ள
பதாைர்பு றசவ நூல்களில் எவ்வாறு
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பசால்லப்படுகிைது?*
'அத்துவிதம்' என்ை பசால்லிைால்
குைிக்கிைார்கள்.
*58. றசவ சித்தாந்தம் காட்டும் அத்துவிதம்
ைாது?*
இறைவன் ஒன்ைாய், பவைாய் மற்றும்
உைைாய் உைிர்கபளாடு கலந்து
இருக்கின்ைான். அந்தந்தப் பபாருளுக்கு
அந்தந்த பபாருளாய் - அதுஅதுவாய்
நிற்பதுபவ ஒன்ைாய் நிற்ைல் ஆகும்.
இறைவன் உைிர்களுக்கு அைிவிக்கும்
பபாருட்டு உைிர்களின் பவைாய் நிற்கின்ைான்.
உைிர்கள் தாம் விரும்பிைவற்றை
பசய்வதற்கு இறைவனுறைை துறை
பதறவப்படுகிைது. எைபவ, உைிர்கபளாடு
உைைாய் கூடி நிற்கின்ைான்.
*59. றசவ சமைம் கூறும் வழிபாட்டு
முறைகள் ைாறவ?*
குரு, லிங்க, சங்கம, வழிபாடு.
குரு வழிபாடு: நம்மிைம் உள்ள
அைிைாறமறைப் பபாக்கும் ஞாை
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ஆசிரிைறரபை சிவமாகபவ கருதி
வழிபடுவதாகும்.
லிங்க வழிபாடு: திருக்பகாைிலுக்குச் பசன்று
சிவபபருமாறை லிங்க திருபமைிைில்
வழிபடுதல்.
சங்கம வழிபாடு: சிவைடிைார்கறள
சிவமாகபவ கருதி வழிபடுவது.
*60. சரிறை, கிரிறை, பைாகம், ஞாைம் விளக்குக*
சரிறை: உைலால் வழிபடுவது.
கிரிறை: உைலாலும், உள்ளத்தாலும்
வழிபடுவது.
பைாகம்: உள்ளத்தால் வழிபடுவது.
ஞாைம்: எங்கும் எதிலும் இறைைருறளபை
காண்பது.
*61. திருறவந்பதழுத்து விளக்கம் தருக.*
திருறவந்பதழுத்து என்பது சிவாைநம
என்னும் மந்திரமாகும்.
சி-சிவன்
வ-சக்தி(அருள்)
ை-உைிர்
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ந-மறைப் பாற்ைல்
ம-ஆைவ மலம்
என்று ஒவ்பவாரு எழுத்தும் ஒவ்பவாரு
பபாருறளக் குைித்து நிற்கிைது.
திருறவந்பதழுத்து மூவறகப்படும்.
நமசிவாை, சிவாை நம, சிவைசிவ என்பறவ.
இம்மந்திரபம பஞ்சாட்சர மந்திரம் என்று
கூைப்படும்.
*62. தீக்றக என்ைால் என்ை?*
தீக்றக என்பது தீட்றச என்னும் வைபமாழி
பசால்லின் திரிபு ஆகும்.
தீ-பகடுத்தல் றஷ-பகாடுத்தல்
பாசப்பற்றைக் பகடுத்து பமாட்சத்றத
பகாடுப்பது தீட்றச எைப்படும்.
இது மூன்று வறகப்படும் அறவ
1. சமைம் 2. விபசைம் 3. நிருவாைம்
*63. இருவிறை ஒப்பு என்ைால் என்ை?*
நல்விறைைின் பைைாகிை இன்பத்தில்
விருப்பும், தீவிறைைின் பைைாகிை
துன்பத்தில் பவறுப்பும் பகாள்ளாது.
அவற்ைால் உள்ளம் பவறுபைாது,
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இரண்றையும் ஒன்றுபபால் கருதி
அவற்ைின்பமல் பற்று இல்லாமல் நிற்கும்
நிறலபை இருவிறை ஒப்பு எைப்படும்.
*64. மலபரிபாகம் என்ைால் என்ை?*
கைக்கற்ை பிைவிகளில் ஆைவமலத்தின்
சக்தி உைிர் அைிறவ தறைப்படுத்தியும்
திரிபுபடுத்தியும் பசைல்படுவதால் படிப்படிபை
பமலிவறைந்து பின் மறைத்தறல
பசய்ைமாட்ைாத நிறலறை அறையும். உைிர்
அைிறவ தடுத்து றவத்திருந்த அதன் பிைிப்பு
பநகிழ்ந்து நீங்கும் நிறல அறையும்.
இந்நிறலபை மலபரிபாகம் எைப்படும்.
*65. சத்திநிபாதம் என்ைால் என்ை?*
மலரிபாகம் சிைிது, சிைிதாக நிகழ, நிகழ
அதற்கு ஏற்ப இதுகாறும் உைிரில் மறைத்து
இருந்து பக்குவப்படுத்தி வந்த இறைவைது
திபராதாை சக்தியும் சிைிது, சிைிதாக தன்
தன்றம மாைி அருள் சக்திைாக உைிரின் கண்
விளங்கித் பதான்றும். அந்நிகழ்ச்சிபை
சத்திநிபாதம் எைப்படும்.
*66. சத்திநிபாதத்தின் வறககள் ைாறவ?*
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மந்ததரம், மந்தம், தீவிரம், தீவிரதரம் எை
நான்கு வறகப்படும்.
*67. முத்தி என்ைால் என்ை?*
ஒவ்பவாரு சமைமும் அதன் வழிபடு
பதய்வம், வழிபாட்டு முறைகள் மற்றும்
அடிப்பறை நூல்கள் பபான்ை சில அடிப்பறைக்
கருத்துக்கறள பசால்கிைார்கள். அவற்ைில்
இன்ப, துன்பங்கறள அனுபவிக்கும் உைிரின்
முடிவாை நிறல முக்தி என்று
பசால்லப்படுகிைது.
*68. றசவ சித்தாந்தம் காட்டும் முக்தி ைாது?*
உைிர்கள், மலநீக்கம் பபற்று இறைவனுறைை
திருவடிகளில் ஒன்ைாய் கலந்து
பபராைந்தத்றத அனுபவித்தல். இந்நிறலக்கு
சிவமாம் தன்றம என்று பபைர். சிவமாம்
தன்றம என்று பசான்ைாலும் சிவபைாடு
சமமாய் நிற்ைல் என்பது பபாருள் அல்ல.
இறைவன் திருவடிைில் என்றும்
பபராைந்தத்றத மட்டுபம அனுபவித்துக்
பகாண்டு இருக்கும். முக்தி பபற்ை உைிர்கள்
மீ ண்டும் பிைவிக்கு வருவதில்றல.
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*69. சீவன் முக்தர் - குைிப்பு தருக.*
முக்தி பபற்றும் இவ்வுைபலாடு இவ்வுலகில்
வாழும் ஆன்மாக்களுக்கு சீவன் முக்தர்கள்
என்று பபைர்.
*70. தசகாரிைம் என்ைால் என்ை?*
ஞாை சாதறைைில் முன்பைறும்
ஆன்மாக்களிைத்து நிகழும் பத்து வறக
பசைல்பாடுகளாகும்.
தத்துவரூபம்
தத்துவ தரிசைம்
தத்துவ சுத்தி
ஆன்ம ரூபம்
ஆன்ம தரிசைம்
ஆன்ம சுத்தி
சிவ ரூபம்
சிவ தரிசைம்
சிவபைாகம்
சிவபபாகம்

*திருச்சிற்ைம்பலம்*
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*இதழ் முற்றும்*

